
Ligamente… încrucişate 
 
În cele ce urmează, doresc să prezint o nouă modalitate de a aborda definiţiile unor 
careuri. Pentru exemplificare am ales un număr de 7 careuri intitulate “DA FINE AL 
CAPO!...”, deoarece cuvintele-soluţie se află prin unirea terminaţiei cuvântului 
precedent – DA FINE – cu începutul cuvântului următor – AL CAPO – utilizându-se 
procedeul ligamentării. 
 
Dintre cele 7 careuri realizate, primele două (I, II) sunt simple (fără soluţii considerate 
ca piste false). De exemplu, definiţia “Fantastic la seara clubului” are soluţiile 
STICLĂ şi ARAC. Urmatoarele trei careuri (III, IV si V) sunt mai bine realizate 
deoarece toate definiţiile oferă, în afara soluţiilor corecte, şi altele considerate ca piste 
false (vezi cuvintele din paranteze, de la explicaţii). De pildă, definiţia “O scamă tare, 
gentil, de la şal i-a luat” poate fi desparţită în cel puţin două feluri: 
• O scamă tare, gentil, de la şal i-a luat, cu soluţiile CAMATAR şi LI; 
• O scamă tare, gentil, de la şal i-a luat, cu soluţiile REGENTI şi AL. 
 
În fine, ultimele două careuri (VI şi VII) sunt cele mai performante, deoarece soluţiile 
corecte sunt însoţite, fiecare, de câte două piste false (trebuie să recunosc că provoacă 
multă bătaie de cap compunerea lor…). De exemplu, definiţia “Măcar ar simula ţipete 
crâncene” se poate interpreta în urmatoarele trei moduri: 
• Macar ar simula ţipete crancene, cu soluţiile ARAR; PETEC; 
• Macar ar simula ţipete crancene, cu pistele false (ARŞI; ECRAN); 
• Macar ar simula ţipete crâncene, cu pistele false (CĂRA; MULAT). 
 
Acest nou mod de definire prezintă, bineînţeles, avantaje şi dezavantaje, neluând în 
considerare şi aspectele pur artistice. Astfel, se pot desfiinţa liniuţele dintre definiţiile 
situate pe acelaşi aliniament. De asemenea, cuvintele scurte, care constituiau pentru 
dezlegător scheletul viitoarei grile, în cazul de faţă sunt mai greu de stabilit datorită 
posibilităţilor multiple de ligamentare şi, deci, nu vor mai fi la fel de uşor de aflat ca 
la careurile obişnuite (fără a ne mai gândi la eşecurile pe care le aveau compunătorii 
când încearcau să definească cât mai original astfel de cuvinte). Pe de altă parte, 
există şi un impediment legat de cuvintele mai lungi, sau mai complicate, datorită 
problemelor ce se ivesc odată cu tentativele de a le descrie prin ligamentare. 
  
Desigur, pentru compunător efortul de a realiza un astfel de careu este considerabil, 
având în vedere dificultăţile construirii unor fraze cât mai corecte şi coerente pentru 
definiţii şi, mai ales, descoperirea unor false cuvinte-soluţie care să constituie tot 
atâtea capcane pentru viitorul dezlegător. Cred, de asemenea, că ar trebui menţionat şi 
numărul de piste false în cazul fiecarui careu în parte, deoarece acesta ar sublinia 
gradul de dificultate al respectivei grile. 
  
Cluj-Napoca, august 2004 – septembrie 2006. Viorel Lupea 
 
PS. Îmi cer scuze pentru similitudinea dintre titlul acestui articol şi noţiunea strict 
medicală de “ligamente încrucişate”, dar este pur şi simplu o întâmplare… De 
asemenea, îmi exprim gratitudinea lui Adi Botea, care a completat în mod fericit şi 
explicit acest articol, ilustrându-l cu nişte exemple simple, dar edificatoare… 


